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Nr. _______/2021 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, la data de 09 septembrie 2021 orele 1900 în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 
 Președintele de ședință, Elekes József, constată că convocarea Consiliului Local 
comunal în şedinţă s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 133, art. 134, art. 135 și art. 196 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și completările 
ulterioare, prin Dispoziţia nr. 195/ 2021 a primarului comunei Suseni. 
 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Ștefan -Tibor 
2. Bálint Attila 
3. Bartalis Csaba 
4. Elekes József 
5. Elekes Szabolcs 
6. Gál Katalin 
7. Jakab Attila 
8. Kovács Attila 
9. Kovács Ernő 
10. Mihálydeák Ervin 
11. Molnár Rita 
12. Szabó Ágoston Attila 

 
De la ședință lipsesc motivat domnii consilier Gergely Róbert, Kovács Levente și 

Marthy Barna. 
La şedinţă mai participă: domnul primar Egyed József și Kovács Éva, secretarul 

general al comunei.  
Ședința se înregistrează audio și se desfășoară în limba maghiară.  
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Elekes József, după ce constată că sedinţa a 

fost convocată cu respectarea prevederilor legale și este legal constituită, salută pe cei 
prezenţi şi declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

Președintele de ședință, în baza convocatorului scris, prezintă proiectele de pe ordinea 
de zi:  
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1) Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 33/2021 privind 
aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate 
preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Modernizare 
străzi în Comuna Suseni, județul Harghita”; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2021; 
5) Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 

realizarea investiției ”Modernizare străzi în comuna Suseni, județul Harghita”; 
6) Proiectul de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe 

anul 2021 Parohiei Romano- Catolică din satul Suseni, comuna Suseni 
 

Președintele de ședință, domnul Elekes József invită pe doamna secretar să prezinte 
punctul șapte al ordinei de zi. 

Kovács Ileana – Éva: În nomenclatura stradală aprobată, la denumirea oficială a străzii 
Árokköze, în mod eronat a fost omis litera ”o”. Pentru corectarea acestuia nu se necesită o 
nou hotărâre fiind suficient o ”Notă de rectificarea” și menționarea acestuia în procesul 
verbal al ședinței. Această Notă de rectificare a fost realizată ulterior transmiterii dispoziției 
de convocare și din acest motiv nu a putut fi inclus în ordinea de zi. 

 
7) Corectarea denumirii oficiale a străzii Árokköze în nomenclatura stradală. 

 
Preşedintele şedinţei supune la vot aprobarea ordinii de zi, care se aprobă cu 12 voturi 

pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 
Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 33/2021 privind 

aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate 
preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani 

 
Kovács Ileana -Éva: Instituția Prefectului județului Harghita a solicitat modificarea hotărârii, 
deoarece stabilirea prețului de epurarea a apelor uzate preluate de către comuna Ciumani nu 
intră în competența Consililului local. Aceasta întră în competența ADI Aquaserv Maros, 
unde comuna este reprezentată de către domnul primar. Ca urmare prin prezentul proiect de 
hotărâre propunem modificarea HCL nr. 33/2021 și împuternicirea primarului comunei 
Suseni, domnul Egyed József, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 



 3

Intercomunitară Aquaserv Maros – Mureș prețul/tariful provizoriu de transport și epurare a 
apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani, și 
anume 0,55 lei/ m3 cu TVA. 
 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Elekes Szabolcs: Comisia de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport a a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Kovács Ernő: Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin: Comisia social-cultural, culte, învătământ, sănătate și familie a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
Elekes József, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul 

public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Modernizare străzi în 
Comuna Suseni, județul Harghita”. 

 
Elekes József, președinte de ședință invită comisiile de specialitate să voteze proiectul de 
hotărâre. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Egyed József: În comuna Suseni vor fi reabilitate două străzi și anume Botos și Mester, iar în 
satul Valea Strâmbă străzile Elekes, Templom și Gergely. Lungimea totală este de 2020 m, și 
va fi asfaltat 7000 m2. 
Elekes József, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni. 

 
Egzed József: Vor fi modificate opt poziții. Primele poziții se referă la drumurile despre care 
deja am vorbit și sunt incluse în proiectul de reabilitarea a drumurilor de câmp, iar două 
poziții se referă la cele două străzi de la intarera la cariera de piatră. Solicităm întabularea 
provizorie a acestori drumuri. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
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Elekes József, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2021 
 
Egyed József: Având în vedere realizarea de venituri suplimentare din vânzarea materialului 
lemnos se va modifica partea de venituri a bugetului. Vor fi modificări și între capitole după 
cum urmează: suma de 250.000 lei, primită de la Consiliul Județean Harghita, va fi folosită 
pentru construirea stației de tratare a apei; suma de 140.000 lei va fi transferată de la 
construirea trotuarului la montarea gazonului artificial la terenul de fotbal din satul Chileni; 
50.000 lei va fi pus pentru achiziționarea autospecialei de stins incendiu; suma de 40.000 lei 
primită de la Consiliul Județean Harghita se propune a fi folosit pentru achiziționarea de 
echipamente - corturi, paturi pliabile, saltele; la capitolul cheltuielile cu indemnizație 
persoanelor cu handicap se propune transferarea sumei de 12.000 lei de la trimestrul IV la 
trim. III, ca să fie suficient pentru trimestrul III. Totodată se propune majorarea valorii 
proiectului de asfaltare cu 250.000 lei  
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Elekes Szabolcs: Comisia de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport a a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Kovács Ernő: Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin: Comisia social-cultural, culte, învătământ, sănătate și familie a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
Elekes József, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
realizarea investiției ”Modernizare străzi în comuna Suseni, județul Harghita” 

 
Egyed József: Vă prezint planul bugetar general. În prima Documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții al investiţiei, care a fost realizată în anul 2018, au fost cuprinse mai 
multe străzi, care între timp deja au fost reabilitate din diferite fonduri de investiții. Astfel 
valoarea totală a proiectului pentru modernizare a celor 5 străzi rămase este de 1.781.000 lei, 
inclusiv TVA, din care construcții 1.150.000 lei (fără TVA). 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
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Elekes József, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

6. Proiectul de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe 
anul 2021 Parohiei Romano- Catolică din satul Suseni, comuna Suseni. 

 
Egyed József: A fost aprobat suma de 30.000 lei pentru Parohia Romano- Catolică din Suseni. 
Această sumă doresc să utilizeze în vederea executării lucrărilor de reparații la sistemul de 
evacuare a apelor pluviale al Bisericii Romano – Catolică din satul Suseni. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Elekes József, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
Trecem la punctul 7 cu care s-a completat ordinea de zi. 
 

7. Corectarea denumirii oficiale a străzii Árokköze în nomenclatura stradală. 
 
Kovács Ileana -Éva: Este vorba despre corectarea denumirii oficiale a străzii din greșit 
”Árkköze” în corect ” Árokköze” la pct. 19 din Anexa nr. 2 din HCL nr. 46/2021.  
Elekes Szabolcs: Când se vor schimba tăblițele cu denumirile de străzi? Toamna, primăvara? 
Egyed József: Am așteptat aprobarea nomeclaturii stradale. Dacă putem să ne încadrăm în 
buget, teoretic confecționarea acestora nu necesită mult timp. Dar prețurile s-au ridicat foarte 
mult în toate sectoarele. Menționez că am solcititat ofertă de preț pentru echipamentele 
sportive, dar am renunțat la acestea deoarece sunt foarte scumpe. Vom investi banii la 
realizarea gazonului artificial la terenul de fotbal din satul Chileni. 
Sajgó Rita: Dar am transferat bani pentru acesta de la trotuar. 
Egyed József: Da, deoarece deocamdată suma de 500.000 lei aprobată la trotuar nu este 
necesară. Proiectul de construire trotuar are o valoare de 200.000 lei. 
Sajgó Rita: În ce fază se află acela? 
Egyed József: Este sub achiziție publică. Hotărârea referitor la cealaltă parte a trotuarului, a 
fost afișat de către Consiliul Județean. 2/3 va fi suportat de către ei și 1/3 de către noi. 
Am primit o cerere din parte domnului preot de la biserica din satul Liban pentru reabilitarea 
scărilor din fața bisericii. Vom solicita ofertă de preț, și dacă vom avea bani o să aducem și 
această lucrare spre aprobare în fața consiliului local. Acolo însă s-a ivit o situație interesată, 
deoarece din punct de vedere administrativ aparține de comuna noastră, însă în context 
ecleziastic aparține de Sub Cetate, dar vom încerca să găsim o soluție. 
S-au aprobat tarifele utilizate de către operatorul regional S.C. Aquaserv Maros SRL, apa este 
de 1,92 lei plus TVA, la care se mai adaugă prețul apei cumpărate de la Gheorgheni, în total 
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fiind de 5,05 lei. Tariful de canalizare este de 1,46 lei. Tariful de transport și epurare a apelor 
uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani s-a ridicat 
de la 0,50 lei la 0,90 lei. 
Kovács Ileana – Éva: Tariful în total este de 6,51 lei. 
Egyed József: Apa cumpărată de la Gheorgheni este scumpă, 2,33 lei. 
Sajgó Rita: Nu se poate negocia cu ei? 
Egyed József: Din păcate nu. Prețul propus de către ei și aprobat de către ANRSC era deja 
mare datorită cheltuielilor ridicate din ultima perioadă ocazionate de reparațiile efectuate și a 
lucrărilor de curățenie generală. 

Pentru lucrările de reparații a drumurilor agricole deja am făcut licitația. O să fie 
reabilitate două drumuri. Între timp este pus pe SEAP și anunțul pentru următoarea etapă. 
Cu a treia etapă mai așteptăm să vedem cum vom sta cu bugetul. 
Jakab Attila: Încă au mai rămas două gropi pe asfalt. 
Egyed József: Din păcate da, dar am primit promisiune din partea domnului președinte că 
vor repara și aceasta. Lucrările sunt efectuate de către firma Consiliului Județean. 
Bálint István: Aceste gropi sunt foarte periculoase având în vedere traficul intens de 
camione. 
Sajgó Rita: Din păcate, din cauza carierei de piatră, traficul va rămâna așa. 
Egyed József: Rezerva de piatră rămasă este suficient pentru aproximativ o jumătate de ani. 
În prezent Composesoratul Suseni a aprobat închirierea unei părți spre Kicsi Mező pentru 
suma de 500.000 lei. Mai trebuie socotit aproximativ 700.000 lei, având în vedere că acest 
teren trebuie scos din fondul forestier național. Dacă se merită pentru ei, din punct de vedere 
economic, atunci cariera va mai funcția 5 ani . Dacă nu, atunci numai 2 ani. 
Sajgó Rita: În prezent se port negocieri? 
Egyed József: Da. Composesoratul a aprobat închirierea a încă două terenuri, unul la 
Gáborútja și unul la capătul străzii Fenyés, spre dreapta, două posibilități pentru deschiderea 
unor cariere de piatră. 
Sajgó Rita: Acest teren este licitat de către domnul Albert Lóránt? 
Egyed József: Dacă dorește să deschidă o carieră de piatră trebuie să construiască drum. Nu 
putem să permitem să se distrugă strada Fenyés. Dar în orice caz, această problemă va mai 
veni în fața consiliului. Din punctul meu de vedere, sus la cariera de piatră putem să 
susținem această inițiativă, cealaltă mai rămâne de văzut. Acolo este vorba despre o investiție 
uriașă, terenurile trebuie reclasificate, nu există nici electrificare, care iarăși este o problemă 
greu de rezolvat. 
În orice caz, eu aș propune ca activitățile de exploatare a produselor miniere ar trebui să fie 
realizate de către o firmă mai mică, cu care putem să ne înțelegem, și nu de către CRH sau 
ROMCIM.  
Pentru Composesorat se merită, deoarece el primește anual 100.000 lei, valoarea chiriei.  
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Preşedintele de ședinţă întreabă dacă mai sunt întrebări sau probleme de discutat? 
Nefiind, anunţă epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, şi declară închisă şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR GENERAL UAT 
          Elekes József                 Kovács Ileana Éva 


